Spravodajca č. 7/2017-18

18. 8. 2017

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
Pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 upozorňujeme FK na povinnosť v zmysle Pokynov SFZ /cestou ISSF
zo dňa 30.7.2017/ registráciu športových odborníkov v systéme ISSF v náväznosti na úhradu aj ich členského. Bez
splnenia tejto povinnosti nebude možné na MFS uzatvoriť nominácie hráčov a zápisu o stretnutí. Rozhodcovia nie sú
povinní priamo na stretnutí suplovať povinnosti funkcionárov FK k úspešnému uzavretiu zápisu a dodržania UHČ, ich
povinnosťou spolu s DZ je v prípade nedostatkov vypísať papierový zápis o stretnutí a všetky dôvody jeho vypísania
uviesť v zapise a správe DZ, ako podklad pre riešenie ŠTK a DK.
1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:
 23.08.2017 /streda/ o 17,00 hod. 2.kolo V. liga C Bacúch – Kováčová
 26.08.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 4.kolo III. liga Krásno n. K. – L. Hrádok
 26.08.2017 /sobota/ o 16,30 hod. 4.kolo V. liga A Varín – Čierne
 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga C Priechod – Selce
 01.09.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga A Rajec – Zborov n. Bystricou
 02.09.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J Č. Balog – Jupie FŠMH
 02.09.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga C Sásová – Jakub
 02.09.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 5.kolo V. liga D Hajnáčka – Čebovce
 08.09.2017 /piatok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga L. Hrádok – Žarnovica
 16.09.2017 /sobota/ o 11,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Makov
 20.09.2017 /streda/ o 16,00 hod. 6.kolo III. liga Fiľakovo – L. Hrádok
2. ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
 20.08.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S KNM – Ružomberok jun. /kolidácia A,B družstva RS
SsFZ kap. VI/7b/
 06.09.2017 /streda/ o 16,00 hod. 3.kolo V. liga B Martin B – T. Štiavnička /kolidácia A,B družstva RS
SsFZ kap. VI/7b/
 29.08.2017 /utorok/ o 16,00 hod. 2.kolo IV. liga J Revúca – Medzibrod
3. SP článok 48 – Striedanie hráčov
 V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať
najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SsFZ a ObFZ a
v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.
4. SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča
 (3) Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:
 a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o
vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do
termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
 b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný
registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže.
 (4) Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak
hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho
totožnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca).
 (5) Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého
dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev
a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
 (6) Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený
alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu
súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.
Upozorňujeme R na dôslednú kontrolu platnosti RP od začiatku súťažného ročníka, nakoľko už
v jesennej časti viacerým preukazom končí ich platnosť.
5. Nedostatky v stretnutiach:
 Oneskorené začiatky: Skalité – Rudinská /nominácie hráčov/, Belá – Strečno /dopravná nehoda/
Pokyny SFZ:
Téma povinné a nepovinné osoby:
- keďže Zápis o stretnutí je a musí byť len jeden pre všetkých viac ako 400 súťaží, nie je možné určiť univerzálne ktoré
polia sú na ktorých úrovniach povinné a taktiež je nám jasné, že registrácia športových odborníkov “chvíľu” potrvá, nie
sú všetky polia povinné (hlásateľ, videotechnik, lekár/zdravotník a podobne). Postupne však budeme tieto polia
prepínať na povinné, predpokladáme že v zimnej prestávke, dovtedy je dosť času si športových odborníkov

doregistrovať.
- čo sa týka trénerov a asistentov, tam je situácia nastavená tak, že podľa platných noriem musí mať každý tréner,
asistenti, kondičný tréner a tréner brankárov potrebné trénerské vzdelanie a musia byť zaregistrovaný s potrebnou
licenciou v matrike trénerov. Samotné nastavenia povinnosti danej osoby, role tréner, si nastavuje každý zväz
samostatne pre svoje súťaže, čo je povinné a čo nie by mali obsahovať Rozpisy súťaží jednotlivých zväzov, tu majú
správcovia súťaží návod ako na to http://www.futbalsfz.sk/konfiguracia-sutazi
- Vedúci/tímový manažér, odporúčame aby to boli tímový manažéri, nemýľte si prosím Tímového manažéra ako rolu v
ISSF a ako športového odborníka, od jarnej časti pravdepodobne tieto dve veci zlúčime
- Lekár / Zdravotník, najčastejší problém, pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak
máte doktora, ten má svoju licenciu (osobne číslo), ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”,
“Zdravotný kurz”, “Diplom”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia
kurzu podobne, Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.
- Masér, presne ako Lekár / Zdravotník
- Bezpečnostný manažér - Bezpečnostný manažér podľa zákona 1/2014
Taktiež Vám chcem pripomenúť, že vygenerovať členské za trénerov, asistentov, kondičných trénerov a trénerov
brankárov sa Vám podarí až vtedy, keď si na detaile družstva doplníte do realizačných tímov všetky potrebné osoby
podľa rozpisu Vašej súťaže. Ak budú uložený na detaile družstva, objavia sa Vám aj v Členské - Tréneri.
Opätovne upozorňujem, že za klub sa platia členské poplatky len za hráčov, trénerov, asistentov, kondičných trénerov
a trénerov brankárov. Platba klubu ako riadneho člena, právnickej osoby samozrejme tiež.
Odkaz na postup registrácie športových odborníkov http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)
1. KM oznamuje:
a) Dôrazne žiadame FK, aby dodržiavali pri návrhoch na zmenu termínu stretnutia lehotu 14 dní danú RS
2017/2018. KM bude po 23.8.2017 dôsledne trvať na dodržaní uvedenej lehoty. Odporúča FK
predohrávať stretnutia.
b) Žiadame rozhodcov a delegátov zväzu, aby v 1. a 2. kole súťaží odkontrolovali v zmysle pokynov zo
seminára R a DZ zdravotné vybavenie stretnutí – lekárske potvrdenia hráčov a uvedenie v ZoS a
prítomnosť lekárov ( masérov) na lavičkách v stretnutiach mládeže. O uvedených 2 podmienkach
vykonajú záznam R aj DZ v ZoS a správe DS – časť D: Zdravotné zabezpečenie stretnutia.
Uvedená úloha je trvalá aj pre prvé dve kolá stretnutí U19 a U15,13.
Uvádzanie zdravotnej služby v ZoS je trvalou úlohou pre R a DZ v stretnutiach mládeže v súťažnom
ročníku 2017/2018 a KM bude uvedené kontrolovať a v spolupráci aj s KR prijímať opatrenia.
c) Žiadame nasledovné FK o predloženie v termíne do 23.8.2017 skenom nasledovné:
Teplička nad Váhom (U19) – zoznam lekárskych prehliadok hráčov s potvrdením lekára,
L. Mikuláš (U19) – lekársku prehliadku hráčov Adam FIelk (1305596), Adam Kľačko (129765,
Zvolen (U19, U17) – zoznam lekárskych prehliadok hráčov s potvrdením lekára,
Čadca (U19) – lekársku prehliadku hráča Adam Dudiak (1366254),
Bytča (U19, U17) – zoznam lekárskych prehliadok hráčov s potvrdením lekára
Zvolen (U19) – RP hráča Ján Slovák (1278055)
FK Rakytovce (U19, U17) – opätovne žiadame predložiť mená lekárov, masérov zo stretnutia Rakytovce
– K.N.Mesto), v opačnom prípade záležitosť odstúpime DK.
d) Schválené striedavé štarty v súťažnom ročníku 2017/2018:
Matúš Kocúr (1351185) – Rabčice -> Rabča
Adam Bajcár (1298519) – Makov -> Vysoká nad Kysucou
Dávid Belopotočan (1319595) – Nižná -> Dlhá nad Oravou
Dávid Stuchlík (1348701) – Klokočov -> Podvysoká
Marián Drvár (1350937) – Raková -> Staškov
Marko Olšiak (1350122) – Raková -> Staškov
Tibor Rentka (1307293) – Zubrohlava -> Klin
Miroslav Ličko (1280858) – Mošovce -> Diviaky
Martin Pavlík (1298483) – Makov -> Vysoká nad Kysucou
Benjamín Vrábel (1309219) – Gbeľany -> Varín
Jakub Alušic (1359814) – Ludrová -> Ľubochňa
NikolasPredmerský (1348472) – Želovce ->V.Krtíš
Samuel Sekereš (1368273) – Buzitka -> Fiľakovo
Erik Hruška (1352342) – Klenovec -> Tisovec
Igor Tomo (1352339) – Klenovec -> Tisovec
Roman Koniar (1336795) – Klokočov ->Podvysoká
Richard Benedikt Kasan (1306461) – Magura Vavrečka -> Klin
Vladimír Mikuláš (1340736) – Bobrov -> Klin
Jakub Chovan (1272577) – Látky -> Hriňová
Filip Mikuláš (1323516) – O.Podzámok -> Dlhá nad Oravou
Radovan Danko (1364594) – Látky – Hriňová
Dávid Jedlička (1361518) – Očová -> Vígľaš Pstruša

Jakub Pleva (1327926) – L. Mikuláš ->Z.Poruba
Erik Matloň (1296985) – L.Mikuláš - > Z. Poruba
Viktor Hejčík (1292747) – Staškov -> Raková
Samuel Arendárik (1334580) – Raková -> Staškov
Eugen Konečný (1351115) – Raková -> Staškov
Peter Šadlák (1348702) – Zborov nad Bystricou -> Krásno nad Kysucou
Tobiáš Košťál (1343474) – Zborov nad Bystricou -> Krásno nad Kysucou
Marek Baričiak (1363658) – Zborov nad Bystricou -> Krásno nad Kysucou
Šimon Vakula (1309170) – Čadca -> Skalité
e) Žiadosti o striedavé štarty hráčov boli ukončené k 16.8.2017, KM ďalšie žiadosti nebude akceptovať
f) Žiadame FK, aby pri podávaní žiadostí cez ikonu „Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy“ podávali
žiadosť za každú kategóriu zvlášť.
2. KM nariaďuje odohrať:
a) IV. liga dor.sk.D –2.kolo (Jesenské – S.Ďarmoty) zo 6.9. na 5.9.2017 (utorok) o 16,00 – kolidácia so
stretnutím žiakov,
b) III. liga U15, U13 sk.C – 1.kolo (Lučenec B – Dudince) 29.8.2017 o 15,00 a 17,00 – zmena ÚHČ,
pozápas dorastu.
3. KM schvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:
Dorast
a) II. liga U19, U17 – 3.kolo (Jupie – Teplička nad Váhom) z 19.8. na 6.9.2017 (streda) o 14,30 a 17,00 –
(podané 10.8.2017) – FK Teplička uhradí 10€ v MZF,
b) II. liga U19, U17 – 15.kolo (Dukla BB – Rakytovce) z 9.9. na 12.9.2017 (utorok) o 14,00 a 16,30,
c) III. liga dor.sk.Sever – 3.kolo (Turzovka – Predmier) 19.8.o 14,00 – ihrisko Korňa,
d) III. liga dor.sk.Juh – 4.kolo (Poltár – V. Krtíš) z 27.8. na 20.9.2017 (streda) o 15,00 –pre nedostatok
voľných termínov pre FK výnimka zo 14 dní, V. Krtíš uhradí 10€ v MZF,
e) IV. liga dor.sk.B – 6.kolo (Zákamenné – L. Lúžna) z 9.9. na 23.8.2017 (streda) o 16,00,
f) IV. liga dor.sk.C – 3.kolo (Šalková – Žarnovica) 19.8.2017 o 16,00 – zmena ÚHČ,
g) IV. liga dor.sk.C – 5.kolo (B.Štiavnica – Žarnovica) z 3.9. na 14.9.2017 (štvrtok) o 16,30,
h) IV. liga dor.sk.C – 3.kolo (Dudince – B.Štiavnica) z 19.8. na 18.8.2017 o 17,00 –predohrávka, FK
Dudince uhradí 10€ v MZF.
Žiaci
i) II. liga U15, U13 sk.Sever – 13.kolo (Liesek – Raková) z 29.10 na 28.10.2017 o 9,30 a 11,30,
j) II. liga U15, U13 sk.Juh – 6.kolo (Lučenec – Žarnovica) z 9.9. na 10.9.2017 o 10,00 a 12,00,
k) III. liga U15, U13 sk.C – 4.kolo (Vígľaš Pstruša – Kováčová) z 26.8. na 21.9.2017 (štvrtok) o 14,30 a 16,30
– pre nedostatok voľných termínov pre FK výnimka zo 14 dní, FK Kováčová uhradí 10€ v MZF,
l) III. liga U15, U13 sk.C – 5.kolo (Lučenec B – Vígľaš) z 3.9. na 2.9.2017 o 10,00 a 12,00,
m) III. liga U15, U13 sk.C – 6.kolo (Tisovec – Kalinovo) z 9.9. na 10.9.2017 o 10,00 a 12,00,
n) III. liga U15, U13 sk.C – 8.kolo (Tisovec – Kováčová) z 23.9. na 24.9.2017 o 10,00 a 12,00,
o) III. liga U15, U13 sk.C – 10.kolo (Tisovec – Dudince) zo 7.10. na 8.10.2017 o 10,00 a 12,00,
p) III. liga U15, U13 sk.C – 12.kolo (Tisovec – Sliač) z 21.10. na 22.10.2017 o 10,00 a 12,00,
q) III. liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Kalinovo – Divín) zo 16.9. na 15.9.2017 o 10,00 a 12,00.
4. KM neschvaľuje zmenu termínu, miesta a ÚHČ:
a) IV. liga dor.sk.D – 1.kolo (Vinica – Halíč) z 29.8. na 30.8.2017 o 16,00 – nesúhlas FK Halíč,
b) II. liga U15, U13 sk.Juh – 2.kolo (Lučenec – Fiľakovo) zo 6.9. na 5.9.2017 o 15,00 a 17,00 – chýba
súhlas FK Fiľakovo,
c) II. liga U15, U13 sk.Juh – 8.kolo (Lučenec – V.Krtíš) z 23.9. na 24.9.2017 o 14,30 a 16,30 – nedeľa po
12,00.
d) II. liga U15, U13 sk.Juh – 4.kolo (Revúca – Pohronie ZH) z 26.8. na 4.10.2017 (streda) o 14,00 a 16,00 –
nedodržaných 14 dní, FK majú stále voľný termín 20.9. resp 27.9.2017, v prípade dohody
schválime zmenu aj 24.8. na zasadnutí KM.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)
D-55 Daniel Kohút 1153988 Rakytovce 2 SN od 7.8.17, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.
D-56 JánosVízteleki tréner FK Lučenec dospelí 3 mesiace nepodmienečne od 7.8.17 do 6.11.17, DP 64-1a, uhradiť
10 € v MZF.
D-57 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Lazar Knieževič 1388959 Lučenec 8 SN od 10.8.17, DP 49-1d a 641a, uhradiť 10 € v MZF.
D-58 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Patrik Husanik 1197401 Lučenec 4 SN od 10.8.17, DP 49-1b a 641a, uhradiť 10 € v MZF.
D-59 Roman Ligas R 6 mesiacov nepodmienečne od 10.8.17 do 9.2.18, DP 64-1a za svojvoľné odmietnutie
pokračovať v rozhodovaní stretnutia III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. Menovaný uhradí 10 € na účet SsFZ do
31.8.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).
D-60 Patrik Širanec R 1 mesiac nepodmienečne od 10.8.17 do 9.9.17, DP 64-1a za uvedenie nesprávnych
a neúplných údajov v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. Menovaný uhradí 10 €
na účet SsFZ do 31.8.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-61 Tomáš Perexta R 1 mesiac nepodmienečne od 10.8.17 do 9.9.17, DP 64-1a za uvedenie nesprávnych
a neúplných údajov v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. Menovaný uhradí 10 €
na účet SsFZ do 31.8.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).
D-62 Ľudovít Hrmo DZ 1 mesiac nepodmienečne od 10.8.17 do 9.9.17, DP 64-1a za uvedenie nesprávnych
a neúplných údajov v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec. Menovaný uhradí 10 €
na účet SsFZ do 31.8.17 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).
D-63 FK Kalinovo dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatočnú usporiadateľskú
službu po stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec, neprístojnosť AttiluFeherváriho v polčase stretnutia a jeho
neoprávnené pôsobenie na hráčskej lavičke v prvom polčase stretnutia.
D-64 FK Lučenec dospelí pokuta 400 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosti trénera družstva,
hráčov a diváka po stretnutí III. ligy dospelí Kalinovo-Lučenec.
D-65 AttilaFehérvári 1149465 Kalinovo DK upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie ako hráčovi za neprístojnosti
menovaného voči asistentovi trénera súpera v polčase stretnutia III. ligy dospelých Kalinovo-Lučenec. V zmysle
článku 41 ods. 1 Súťažného poriadku futbalu „Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v
stretnutí podľa zápisu o stretnutí.“ a v zmysle ods. 8 kap. XX. RS 2017/2018 „Podľa DP sa prerokováva aj previnenie
hráča, ktorý na MFS nenastúpil, ale je uvedený v zápise, resp. na súpiske družstva FK a dopustil sa previnenia
počas MFS tohto družstva, po ňom alebo v priamej súvislosti s ním.“. Nakoľko AttilaFehervári nebol v súťažnom
ročníku 2017/2018 doposiaľ uvedený ako hráč v zápise o stretnutí, z tohto dôvodu nie je uvedený ani na súpiske
družstva. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam previnenia menovaného môžu byť zohľadnené len v disciplinárnej
sankcii voči FK Kalinovo.
D-66 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Trstená dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za
nastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina Sever dospelí Bánová-Trstená po uplynutí čakacej lehoty.
D-67 Ján Kostúrik 1164262 MFK Dukla Banská Bystrica 1 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-68 Na základe správy DZ a odborného stanoviska KR SsFZ Pavol Pavlík 1251894 Bytča DK hráčovi dňom 17.8.17
pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia (držanie súpera v gólovej príležitosti v 38´ stretnutia IV. lig y
skupina Sever dospelí Bytča-Bánová.
D-69 Peter Štalmach 1218701 Bánová hráč v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho
zranenia v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Bytča-Bánová.
D-70 Na základe správy DZ Ľuboš Červenec 1119178 Staškov 2 SN od 17.8.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-71 Marcel Hudec 1207786 Veľký Krtíš 1 SP do 30.11.17, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-72 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ RodrigoOliveiraFarias 1389612 Poltár 1 SN od 14.8.17, DP 37-3,
uhradiť 10 € v MZF.
D-73 Ivan Pařenica 1258518 Poltár 1 SP do 30.11.17, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.
D-74 Michal Pobijak 1315618 Predmier 1 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-75 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Matej Časnocha 1198000 Čierne 2 SN od 14.8.17, DP 47-1b,
uhradiť 10 € v MZF.
D-76 FK Predmier dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosť priaznivca družstva
v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Predmier-Čierne.
D-77 Dávid Vesel 1276829 Priechod 2 SP do 30.11.17, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.
D-78 Peter Penov 1087065 Priechod 5 SN od 14.8.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-79 Erik Šinkovkin 1258513 Priechod 3 SN od 14.8.17, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.
D-80 Peter Rutkaj 1174639 Málinec 1 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-81 ZsoltMúčik 1298961 Jesenské 4 SN od 14.8.17, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.
D-82 Daniel Varga 1384967 Jesenské 4 SN od 14.8.17, DP 48-1c a ods. 8 kap. XX. RS 2017/2018, uhradiť 10 €
v MZF.
D-83 FK Jesenské dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neprístojnosť hráča, ktorý nemal
právo byť na hráčskej lavičke družstva v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Hajnáčka.
D-84 Andrej Domiňák 1287349 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-85 Erik Hrčák 1300459 Zvolen 2 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.
D-86 Miroslav Buček 1227778 Rudinská 5 SN od 14.8.17, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.
D-87 Štefan Malík 1320069 Rudinská 1 SN od 14.8.17, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.
D-88 FK Veľký Krtíš dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 57-1a, 57-2, 58-2a a 58-3 za neprístojnosti
priaznivcov družstva a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Veľký KrtíšTisovec.
D-89 DK berie na vedomie podanie FK Priechod zo dňa 14.8.17 ohľadom stretnutia V. ligy skupina C dospelí SásaPriechod.
D-90 DK odstupuje KR SsFZ podanie FK Veľký Krtíš zo dňa 14.8.17 ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí
Veľký Krtíš-Tisovec.
D-91 DK berie na vedomie podanie FK Bánová ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Bytča-Bánová.
D-92 DK berie na vedomie podanie FK Poltár ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Vinica.
D-93 DK berie na vedomie podanie FK Čierne zo dňa 14.8.17 ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí PredmierČierne.
D-94 Ľubomír Polonec DZ DK menovanému dňom 21.8.17 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.
Menovaný v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nedostatočná kontrolná
činnosť po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Skalité-Rudinská).

D-95 Michal Uhorskai R DK menovanému dňom 21.8.17 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.
Menovaný v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (vykázanie hráča z hráčskej
lavičky za HNS bez udelenia ČK v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Predmier-Čierne).
D-96 ErichKaliňák R DK menovanému dňom 21.8.17 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný
v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (pripustenie osoby na hráčsku lavičku,
ktorá nebola uvedená v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Jesenské-Hajnáčka).
D-97 Vzhľadom k narastajúcemu množstvu závažných nedostatkov R a DZ vo výkone funkcií počas stretnutí
a pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s disciplinárnymi konaniami po stretnutiach v súťažnom ročníku
2017/2018, ktoré majú charakter disciplinárnych previnení, DK dôrazne žiada R a DZ o dôsledné rešpektovanie
nariadení uvedených v Pravidlách futbalu, Súťažnom poriadku futbalu a v kap. XV. a XXI. RS 2017/2018.
D-98 Na základe správy DZ Martin Malík 1234919 Rudinská DK hráčovi dňom 17.8.17 pozastavuje výkon športu do
vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (úder do tváre
súpera brutálnym spôsobom v 32´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Skalité-Rudinská, so zranením súpera).
D-99 František Lušňák 1209976 Skalité hráč v termíne do 22.8.17 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho
zranenia v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Skalité-Rudinská.
D-100 DK berie na vedomie podanie FK Podbrezová zo dňa 15.8.17. Podanie ohľadom transferu hráča Ján Vaculčiak
1140246 z FK Podbrezová do FK Detva odstupuje na riešenie MaK SsFZ.
D-101 Na základe podnetu ŠTK SsFZ MFK Dukla Banská Bystrica dospelí pokuta po 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP
64-1a a 64-4 za neumiestnenie videozáznamu zo stretnutí 15. kola III. ligy dospelí do systému futbalnet.
D-102 Na základe podnetu ŠTK SsFZ MFK Rimavská Sobota MFK Dukla Banská Bystrica, Detva a Liptovská
Štiavnica dospelí pokuta po 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za neumiestnenie videozáznamov zo
stretnutí 1. kola III. ligy dospelí do systému futbalnet.
D-103 Na základe podnetu ŠTK SsFZ MFK Rimavská Sobota dospelí pokuta po 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 641a a 64-4 za neumiestnenie videozáznamu zo stretnutia 2. kola III. ligy dospelí do systému futbalnet.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP SFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)
1. Prerokované sťažnosti FK: Bánová (Bytča - Bánová) – sťažnosť opodstatnená - postúpené DK SsFZ,Čierne
(Predmier - Čierne) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK SsFZ, Poltár
(Poltár - Vinica) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postúpené DK SsFZ, Priechod
(Sása – Priechod) – v riešení, KR zaujme stanovisko po doručení videozáznamu, V. Krtíš (V. Krtíš - Tisovec)
– v riešení, KR zaujme stanovisko po doručení videozáznamu, Jesenské (Jesenské – Hajnáčka) – v riešení,
KR zaujme stanovisko po doručení videozáznamu.
2. Žiadame zaslať videozáznam z MFS: Sása – Priechod, V. Krtíš – Tisovec, Jesenské - Hajnáčka do
22.08.2017 pod následkom návrhu DK SsFZ na uloženie pokuty v zmysle RS 2017/2018.
3. KR SsFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie nariadenia Športovo-technickej komisie, ktoré je
uvedené pod bodom 3: SP článok 43 – Registračný preukaz a identifikácia hráča, kde je presne určený
postup v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného RP. Zvlášť upozorňujeme na dodržanie odseku
(5):
Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch (3) a (4) identifikovať hráča podľa predloženého
dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a
túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí.
4. KR SsFZ upozorňuje R a DZ na povinnosť kontroly lekárskych prehliadok a zdravotnej služby na stretnutiach
mládeže tak, ako bolo nariadené KM na letnom seminári R a DZ.
5. Na základe predbežných informácií z ObFZ vo veci obmedzenej možnosti výpomoci na mládežnícke
stretnutia, KR SsFZ oznamuje, že v prípade nedostavenia sa R do začiatku stretnutia nie je potrebné
uplatňovať čakaciu dobu, ale ihneď pristúpiť k opatreniam v zmysle rozhodovania oddielovým rozhodcom.
6. KR SsFZ oznamuje, že workshopu delegátov SsFZ dňa 9. septembra 2017 v Banskej Bystrici sa zúčastnia:
Debnár, Veky, Ostrihoň, Forrai, Gondáš, Bulla, Kupča, Piaček, Hričina, Oslanec, Cimprich, Hreus, Kalocsai,
Hulák. Pozvaným osobám budú pozvánka a program zaslané e – mailovou poštou.
7. Neuhradený ročný členský poplatok: Forgáč, Hanuska, Chovanec, Repka.
8. Ospravedlnenie R: Ďurkovič 2.9., 9.9.,Botka 28.8.-12.9.,16.9. do 14:00, 24.9., Faber 30.8.-31.8.,Bednárik
5.9.-6.9., 9.9., 13.9-14.9., 18.9., 21.9-22.9., 25.9.-26.9., 29.9.-30.9., 3.10.-4.10., 7.10., 11.10.-12.10., 16.10.,
19.10.-20.10., 23.10.-24.10., 27.10.-28.10., 31.10., Jelok 3.9., Bálint 2.9., Slančík 28.8.-2.9., Herdeľ 2.9.-3.9.,
Hraško 1.9.-2.9., Havran 15.9.-16.9., Halfar 16.9. do 12:00, Riško 2.9.-3.9., 9.9., 16.9.-17.9., Butora 9.9.,
23.9.-24.9.,7.10.,Števček 2.9., Králik 16.9.-17.9., Havran 9.9., Sabacký 6.9., Lepieš 6.9., 13.9.,30.9.-1.10.,
Ježík 2.9., Galád 2.9., 9.9.-10.9.,16.9., 23.9.-24.9., 30.9., Gomola 9.9., 23.9., 30.9., 14.10., 21.10.,28.10.
9. Ospravedlnenie DZ: Chvíľa 23.8.-31.8., Borcovan 9.9.-10.9..

Trénersko-metodická komisie (predseda Vojtech Kováč)
1. TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C

licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 7 hodín dňa 1. septembra 2017
(piatok) v Kalinove od 09.00 hod. V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na
úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 20. augusta 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.comalebo
poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 10.- € je
potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu:
SK9709000000000050192944, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela: meno a priezvisko.

2. MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre
futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so
štatútom Futbalovej Akadémie (FA).
Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe
licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl.
Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch.
Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a
dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14.
Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8.
2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com.
Propozície turnaja, pravidlá a záväznú prihlášku nájdete na stránke www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality

Komisia ženského futbalu (predseda Ladislav Németh)
1/ PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ : oznamujeme všetkým účastníkom stredoslovenských súťaží v ženskom futbale stav
prihlášok v súťaži žiačok :
Skupina A : Martin, Ružomberok, Žilina, Liptovský Mikuláš.
Skupina B : Podbrezová, SLC B. Bystrica, Lučenec.
V súťaži žiačok došlo k problémovej situácii, keď družstvá Považskej Bystrice a Levíc boli zaradené z vyššej moci
späť do súťaží ZsFZ. Situácia sa rieši.
3/ Bola vytvorená súťaž mladších žiačok U-12, ktorá by sa mala hrať v dvoch skupinách sever (ZA kraj) a juh (BB
kraj) turnajovým spôsobom. Ešte stále je možnosť sa prihlásiť do tejto súťaže, prioritne skupina sever. Informácie p.
Štefaňák 0902937058, p. Németh 0905342399.
2/ Súťaž junioriek bola uzatvorená so 7 účastníkmi, vyžrebovaná a je už v systéme. Všetky doteraz zaslané
požiadavky na zmeny boli akceptované.
V prípade kolízie termínov so Slovenským pohárom budú prípustné náhradné termíny.
Pre účastníkov súťaže platí, že oficiálnym hracím dňom v súťaži bude nedeľa o 10,30 h. 3/ Schvaľujeme nasledovné
zmeny : odloženie zápasu 1. kola Poprad – Martin, obratom zašite náhradný termín. Schvaľujeme zmenu v 2. Kola –
zápas Nové Zámky – Poprad sa bude hrať 10.9. o 12,30 h. v Palárikove. Berieme na vedomie nahlásenie domáceho
štadióna FK Poprad, ktorým bude štadión Spišská Teplica.
3/ Oznamujeme týmto záujemcom, že ŠKF VIX Žilina usporiada dňa 19.8. v Dolnom Hričove ženský futbalový turnaj
za účasti SLC BANSKÁ BYSTRICA, NMŠK BRATISLAVA, MFK Ružomberok, a ŠKF VIX Žilina. Začiatok turnaja
o 9,00 hod., ukončenie o 17,00 hodine. V prípade usporiadania ďalších turnajov v ženskom futbale nahláste na KŽF
ich konanie v záujme ich propagácie.
4/ Oznamujeme záujemcom o mládežnícky futbal dievčat, že dňa 19. 8. 2017 sa na štadióne v Gbeľanoch uskutoční
Futbalový turnaj WU-10 dievčat narodených 2007 a mladších. Na turnaji štartujú FA UNITED N-KL-G, TATRAN
PREŠOV, CFT ACADEMY, AS TRENČÍN, GFC TOPOĽČANY a ŠKF VIX ŽILINA. Začiatok o 10,30, ukončenie
o 15,00 hod.
5/ Oznamujeme termín stredoslovenského výberu WU-14 ( ročníky 2004 ), ktorý sa bude konať dňa 11.septembra
v Martine. Súbežne sa pripravuje aj výber v Banskej Bystrici pre dievčatá južnej časti regiónu, ktorý by mal byť v tom
istom termíne. Žiadame aktérov futbalu žiačok o doporučovanie dievčat pre výbery, odkiaľ vzíde následne nominácia
na celoslovenský turnaj výberov regiónov 20.-21.9. 2017 v Dunajskej Lužnej. Pozvánky budú doručené dievčatám
priamo a zároveň aj klubom.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) a rozhodnutia VV SFZ z 18.7.2017 (hlasovanie per rollam) sa
žiadosť o prestup amatéra podáva :
- od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
- od 01.07. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).
Upozorňujeme teda, že 31.7.2017 (v pondelok) sa končilo letné registračné obdobie bez obmedzenia – prestup
klasický. Najčastejšou chybou pri určovaní výšky odstupného za amatéra v zmysle RaPP, čl. 37 je nerešpektovanie
bodu (2)“Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý
dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje“ (v tomto a v najbližšom zimnom registračnom období teda do
30.6.2018). V prípade nesprávne uvedenej výšky odstupného (nižšia suma) adresujte podanie na DK, ku ktorej je
nový klub príslušný.
Zároveň upozorňujeme, že RaPP bol opätovne upravený a teraz platný nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva –
Predpisy – Poriadky pod názvom Registračný a prestupový poriadok (účinný od 18.7.2017).

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu
klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan)
zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu –
potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je
potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK
odoslať na Matriku SFZ.

2. Upozorňujeme FK: Hnúšťa, Poltár, Dúbrava, Detva, Sása a NOVOHRAD Lučenec, že 18.8.2017 ich ISSF
evidoval ako FK, ktoré neuhradili MZF za mesiac júl 2017. Žiadame ich aby do 23.8.2017 zaslali na sekretariát
SsFZ kópiu dokladu o úhrade MZF (072017). Uvedené odstupujeme na DK.
3. Dňa 23.8.2017 (streda) sa uskutoční v B. Bystrici regionálne koordinačné stretnutie so zástupcami úspešných
žiadateľov z regiónu stredného Slovenska v I. etape projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“. Podrobnejšie na stránke ssfz.sk a ssfz.futbalnet.sk.
4. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa
rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou,
aby ste si pred použítímeshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa
minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne:https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie
https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Stav položiek v eshope sa neustále
aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom
septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O
používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom septembra
prostredníctvom ISSF.

